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Abstract 

Titel: En studie i möjliga förklaringar till medlemsminskningen i Svenska kyrkan. En 

kvalitativ kandidatuppsats som är skriven ur ett sociologiskt perspektiv. 

 Möjligheten att få studera medlemsminskningen i Svenska kyrkan har fångat mitt intresse, 

och utgör utgångspunkten för denna uppsats. Studiens syfte är att utforska olika förklaringar 

till medlemsminskningen. Den valda metoden för denna uppsats är kvalitativ istället för 

kvantitativ, då uppsatsämnet tjänar på att kunna belysas med mer detaljerade svar.  

Studiens upplägg har baserats på Svenska kyrkans historia, sociologiska förklaringar samt 

intervjuer av människor med olika utbildningsnivåer, kön, en tro på Gud och icke troende. De 

valda informanterna delades in i olika kategorier; de som sällan besökte kyrkan, de som var 

frekventa besökare samt de som var anställda i kyrkan (präst och diakon). Slutsatser och 

resultat tyder på att Svenska kyrkan inte längre ligger i människans fokus i samma 

utsträckning som förr i tiden.  

Nyckelord och begrepp studien använt sig av är sekularisering, folkkyrka och habitus för att 

ge en beskrivning av hur beteendemönster förändras över tid.  
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1:1 Inledning 

Detta är en kvalitativ uppsats med fokus att utforska Svenska kyrkans medlemsminskning och 

orsakerna till denna. Studien utforskar exempelvis människors nya beteendemönster och 

undersöker om de påverkat medlemsantalet. Det sociala landskapets samhällsutveckling har 

förändrats, från 1950-talet och framåt. Denna utveckling, sett i relation till Svenska kyrkan 

och dess minskade medlemsantal, ligger i förgrunden för denna studie.  

Studien ska försöka knyta an till kyrkans historiska bakgrund och koppla samman den med ett 

sociologiskt synsätt på hur samhället förändrats. En av utgångspunkterna är 

religionssociologen Jonas Bromanders (2012) tankar om religiositet. Han hänvisar till att 

religionsanvändandet inte sker på samma tvingande sätt idag som förr, vilket kan få 

konsekvenser i form av medlemsminskning. Denna förändringen är en viktig utgångspunkt 

för studien.  

En annan utgångspunkt är sociologen Pierre Bourdieus (1993) teori om habitus, där han 

påtalar vikten av det kulturella och sociala kapitalet. Habitus kan ligga till grund för 

personens aktiva val, som exempelvis att gå till gudstjänsten en söndag förmiddag.  

En tredje utgångspunkt är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap David 

Thurfjells (2015) reflektion över svenskars övertro på att de blivit mer sekulariserade idag. 

Han menar att detta kan misstolkas såsom att individer i samhället skulle vara mindre troende 

idag och hävdar att förklaringen är mer komplex och kräver en utförligare förklaring. 

Den fjärde författaren som använts i studien är docent och universitetslektor i 

religionsvetenskap Daniel Andersson (2009). Han för ett resonemang kring att fler 

trossamfund kommit till Sverige och har influerat och påverkat de religiösa livsåskådningarna 

i vårt land. Dessa fyra författares tankar ligger i fokus för studien, med infallsvinklar från 

några ytterligare referenser.  

Förutom ovanstående författares forskning och referenser, har jag intervjuat informanter som 

har olika relationer till kyrkan och vad den betyder för dem. Bland intervjupersonerna ingår 

även en diakon och en präst.  
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1:2 Svenska kyrkans medlemsutveckling år 1972–2019  

Nedanstående data är hämtad från Svenska kyrkans analysenhet 2019 (Svenska kyrkan 2019). 

Svenska kyrkan hade år 1972 en medlemsandel på 95,2 % av befolkningen, jämfört med år 

2018, då medlemsandelen gått ner till 57,7%.  

Tre faktorer kan förklara medlemsminskningen: 

1) Andelen medlemmar i befolkningen sjunker när äldre medlemmar dör, utan att det 

tillkommer lika många nya medlemmar genom dopet. Sedan år 1996 föds ingen till 

medlemskap i Svenska kyrkan, utan föräldrar väljer detta åt sina barn.  

2) Invandringen ökar folkmängden och bidrar till ett mångreligiöst Sverige. Den procentuella 

andelen av folkmängden som är medlemmar i Svenska kyrkan sjunker därmed. 

3) Icke-medlemmar kan välja att träda in i Svenska kyrkan och medlemmar kan gå ur den 

(Svenska kyrkan, 2019).  

1:3 Syfte och frågeställning  
 
Studiens syfte är att utforska olika förklaringar till medlemsminskningen i Svenska kyrkan.  

 

Frågeställning1: Kan nya beteendemönster i dagens samhälle ha påverkat det minskade 

medlemsantalet i Svenska kyrkan?  

Frågeställning 2: Har Svenska kyrkan förlorat sin funktion i våra liv idag? Tror vi på Gud, är 

vi bara andliga? 

Frågeställning 3: Varför kommer inte folket till kyrkan längre? Denna fråga innefattar både 

deltagandet i gudstjänster och högmässor samt medlemskapet.  
1:4 En förförståelse 

Studien har färgats av min uppväxt och mitt kulturella och sociala kapital – mitt habitus 

(Bourdieu 1993). Jag har medverkat i kyrkans gudstjänstliv, körsång och arbetat i 

församlingar, vilket kan ha präglat min tolkning kring kyrkan i denna studie.  
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1:5 En kort bakgrund om svensk kyrkohistoria  

Studier av den svenska kyrkohistorien är omfångsrik och komplex. I syfte att ringa in det mest 

relevanta för denna studie har valda delar ur kyrkohistorien tagits med för att få en större 

förståelse och inblick i ämnet.   

Under 1800-talet vågade vissa människor kritisera kristendomen och kyrkan, vilket var 

otänkbart dessförinnan. Dessa kritiker kallades fritänkare och en historisk fri- och nytänkare 

var Charles Darwin (1809–1888), som omkullkastade vår bibliska historia med hjälp av ett 

vetenskapligt perspektiv. Han talade om människorna som en art. ”Människoarten var en av 

många arter som vuxit fram, inte skapats en gång i tidens begynnelse. En del ansåg att de 

måste välja mellan darwinism och kristen tro” (Berntson 2014, 291). 

Ett viktigt skeende att lyfta fram är införandet av religionsfriheten, som gjort att nya samfund 

på laglig grund kan ta större plats i vårt samhälle. ”I början av 1800-talet rådde ännu idealet 

att alla infödda svenska undersåtar skulle vara medlemmar i den Svenska kyrkan. Under andra 

hälften av 1800-talet blev det möjligt att utträda ur Svenska kyrkan och gå in i ett annat av 

staten erkänt samfund. Full religionsfrihet infördes 1951” (Berntson 2014, 367). Med 

religionsfrihet menas att du som enskild människa kan välja fritt vilken religion och vilket 

samfund du vill stödja. 

En förändring som kom år 1991 var att folkbokföringen fördes över från Svenska kyrkan till 

skattemyndigheten. Detta påverkade relationen mellan stat och kyrka (Berntson 2014, 347). 

Dessutom instiftades en ny lag om hur den Svenska kyrkan ska bedrivas. Denna lag trädde i 

kraft år 2000 Lagen (1998:1591). 

”Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk organisation 

och kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet” (Berntson 2014, 349). Med detta 

nytänkande försöker kyrkan möta människor i nutid. 

1:6 Redogörelse för tidigare forskning  

Denna redogörelse för tidigare forskning kommer ge några exempel på hur forskare närmat 

sig de frågeställningar som denna uppsats ställer. Detta görs med hjälp av författarna; 

Bromander (2012), Thurfjell (2015), (Beckman 2005), (Kjellberg, 2018) och Andersson 

(2009). 
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Bromander hävdar att ”… det absolut vanligaste skälet till att människor säger upp sitt 

medlemskap är att de inte tror på Gud” (2012). Han talar också om hur religion inte har en 

lika väsentlig plats i vardagen som förr.  Det faktum att vi inte säger oss tro på en Gud 

utesluter inte att vi ändå är troende. Intressant att notera i Bromanders (2012) forskning är att 

själva tron är konstant och att det inte är så stor skillnad mellan år 1927 och år 2000. Även om 

attityden till religion har förändrats, men enligt Bromander (2012) är vår tro relativt hög.  

I en studie om olika ”vägskäl” i Sverige och Bromanders inlägg om ”Religiositet i Sverige” 

framgår att 78 procent av befolkningen är tillhöriga någon religiös organisation, 45 procent 

tror på Gud, ungefär hälften så många ber till Gud och ytterligare hälften deltar i gudstjänst 

eller religiöst möte med viss regelbundenhet ” (Bromander 2012, 296). Även den kristna 

historien har förändrats, både när det gäller vilket samfund du väljer, men också att 

valmöjligheten har ökat när samhället är mer mångreligiöst nu än 1927. Människor kan vara 

medlemmar i både frikyrkliga samfund och i Svenska kyrkan. Detta visar på en dubbelhet i 

individernas val av organisationer (Bromander 2012). 

Människor idag anser att ”det är lite pinsamt att vara kristen” Thurfjell (2015,183) och en del 

ser det även som integritetskränkande att tala om sin tro. Vi kanske är mer angelägna om vår 

privata sfär idag än vi var förr. Det i sin tur gör att vi kanske inte vill berätta att vi tillhör en 

organisation som just har tro på en Gud i fokus. Nya influenser påverkar vår gudstro, våra 

bönevanor och gudstjänstvanor, men att tala öppet om vår tro är svårare.  

Thurfjell (2015) menar att Svenska kyrkan “ställs nu inför utmaningen att anpassa sin 

verksamhet efter en verklighet där det samhälle som dess organisation är uppbyggd kring inte 

längre finns kvar” (Thurfjell 2015, 65). Han beskriver det som att befolkningen i Sverige vill 

tillhöra en organisation som har en funktion för den enskilde individen. Vidare går trenderna 

mot att samhället är mer individualistiskt än viljan hos individer att följa med strömmen Egna 

funderingar styr människors val utifrån vad en organisation har att erbjuda den enskilde 

individen (Thurfjell 2015). Människan upplevs tvetydig i sin syn på religion och individerna 

vill skilja på tro och religion. Dessa parametrar är inte i synergi (Thurfjell 2015).  

Förr döptes alla barn av präster från Svenska kyrkan då det var det enda alternativet. Nu har 

profana namngivningsceremonier, bröllop och begravningar fått större spridning, som 

konkurrent till kyrkans tjänster och budskap (Beckman 2005).  Även i andra organisationer, 

till exempel fackföreningar ses en medlemsminskning, vilket påvisar ett nytt beteendemönster 
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i vårt samhälle. Facket har förlorat nära en kvarts miljon medlemmar under en 

tioårsperiod (Kjellberg, 2018). Även andra organisationer och rörelser påverkas sålunda av 

nya trender och levnadsformer. Medlemsminskning i svenska kyrkan kan alltså också ses i ett 

större sammanhang. 

”Vid sekelskiftet 1800–1900 var Sverige ett i etniskt och religiöst hänseende mycket 

homogent land” (Andersson 2009, 15). Sedan kom fler trossamfund till Sverige och 

påverkade det religiösa landskapet. Fram till 2000-talet var upptill 20 procent av befolkningen 

utlandsfödda, och en del av dem med en annan trosuppfattning, än den kristna tron. Denna 

inflyttning av andra religioner påverkar Svenska kyrkan (Andersson 2009).  Vi har många 

invandrade religiösa invånare som är mycket mer troende än den kristna svensken (Andersson 

2009). ”Utvecklingar är början på en trend som kommer att påverka världens och därmed 

Sveriges religiösa, men även politiska och sociala landskap” (Andersson 2009, 16). Vidare 

bör noteras att människor har flyttat över jordklotet under en längre tid. ” Globaliseringen är i 

en bemärkelse lika gammal som mänskligheten” (Andersson 2009, 579). 

2:1 Teoribakgrund  

Teoriavsnittet utgår från fyra författare: 

Bourdieus (1993) teori om habitus och att arv och miljö påverkar våra val,  

Thurfjells (2015) teori kring sekulariseringen,  

Bromanders (2012) teori om religiositet  

Anderssons (2009) teori om våra nya beteendemönster. 

2:2 Centrala begrepp  

Studien har använt begreppen sekularisering, folkkyrka och habitus för att ge en beskrivning 

av hur beteendemönster förändras över tid. Även begreppen religion och religiös förklaras här 

med dess olika innebörd och betydelse. 

Termen sekularisering myntades av Max Weber (1864–1920) och blev ”populär” i 
debatten från och med 1950-talet (Swatos Jr. & Christiano 1999:209–210). Med termen 
förstods ursprungligen idén att förvandla kyrkans egendomar till värdsliga (lat: 
saecularis), och dra in kyrkogods till kronan - ett sorts institutionaliserat avkristnande 
av samhället (Andersson 2009, 71). 
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Thurfjell (2015) talar om begreppet sekularisering, där han menar att religiösa 

beteendemönstret och människors trosföreställningar har förändrats. Han anser att 

“Svenskarna, när det gäller trosföreställningar, förvisso förändras men inte på ett sådant sätt 

att det går att tala om en tydlig sekulariseringsprocess i betydelsen att religiösa tankemönster 

är på väg att försvinna” (Thurfjell 2015, 25). Den traditionella svensken vågar inte tala öppet 

om att de tror på Gud. Kyrkan för samman människor vid kriser och vid mänskliga 

katastrofer. De moderna människorna i vår tid har olika benämningar på tro och vilka 

värderingar de lägger i sin livsåskådning (Thurfjell 2015). 

Sverige och svenskarna kan ha svårt att definiera sig som religiösa, men ändå vara troende. 

Att vara religiös kan associeras med fanatism, diktaturer och krig. Detta kan vara en 

bidragande anledning till att människor, av rädsla, inte vågar ansluta sig till ett religiöst 

samfund (Bromander 2012). Han skriver följande i sin artikel om religiositet: 

”I studier där Sverige jämförts med andra länder har det visat sig att religionen i Sverige inte 

har det inflytande över människors vardag som den har i många andra länder” (Bromander 

2012, 291).  

Begreppet religion och vad det innebär är en tro på något som är och upplevs starkt för en 

enskild individ men inte nödvändigtvis behöver ha med en specifik religion att göra. Man kan 

exempelvis tro på ett hälsosamt leverne och det blir en ”religion” för en själv.  

Vår definition av ”religion” är sålunda tämligen vid: Det är allt som människor tänker 
och gör utifrån en övertygelse om existensen av någon form av bortom mänskligt 
godtycke ”absoluta eller ”heliga” svar (Andersson 2009, 53). 

Begreppet att vara religiös är en utveckling av religion och utövande av en tro på ett 

levnadsätt som känns rätt och riktigt.   

En uppfattning om ”hur man bör leva för att leva det sanna och rätta mänskliga livet” 
samt att detta liv är ett liv ” i enlighet med en transcendent, yttersta, objektiv (personlig 
eller opersonlig) verklighet, en verklighet man håller för sann” (Andersson 2009, 52). 

Man kan faktiskt tro på vad som helst, bara det känns rätt och riktigt för en själv.  

Begreppet folkkyrka används också i studien; 

Sedan 1900-talets första decennier fram till dags dato har begreppet och de teologiska 
föreställningar som det sätts i relation till präglat samtal om Svenska kyrkan, dess 
uppdrag och identitet. Oavsett vilket förhållande man har till begreppet kan man 
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konstatera att det utgör en viktig del av Svenska kyrkans självförståelse. Ett brett och 
konstruktivt teologiskt samtal om Svenska kyrkans uppdrag och identitet kan därför 
inte ske med mindre än att folkkyrkotanken bearbetas. Därmed inte sagt att 
folkkyrkotankens teologiska innehåll går att definiera på ett entydigt sätt. Frågan om 
hur den kyrka ser ut som folkkyrkobegreppet hänvisar till har inget självklart svar 
(Ideström 2012, 5). 

Även begreppet habitus talar om hur vi människor förhåller oss till varandra, och påverkas av 

det samhälle vi lever i (Bourdieu 1993). Det handlar om hur vi hanterar vår sociala omvärld. 

Mer om Bourdieus teorier i kommande avsnitt. 

2:3 Teori  

En möjlig förklaring till varför Svenska kyrkans medlemskap minskat är att människor vill ha 

en tydlig funktion för en själv i ett samfund/organisation för att vilja var med i den. Svenska 

kyrkan, likt vilken annan organisation eller samfund som helst, står i beroendeställning till 

sina medlemmar. Vi påverkas av andra människor i vår omgivning. Det leder till att vi gör 

nya val av organisationer/samfund med andra religiösa inriktningar än Svenska kyrkan och 

kristendomen som bas. Den teori som stärker min studie är Bourdieus habitusteori, vilket 

handlar om;  

En social position, eller en livsstil, är inte begripligt om den betraktas isolerad, utan får 
mening tack vare att den förhåller sig till och skiljer sig från andra positioner eller andra 
livsstilar; den smak som utmärker en viss grupp är alltid avsmak för andras smak. Men 
för Bourdieu har strukturerna ingen självständig existens. De finns där för att 
människor som fått sin habitus formad under bestämda sociala betingelser genom sina 
praktiker ständigt återskapar strukturerna (Bourdieu 1993, 19–20). 

Habitus är ett resultat av hur vi människor interagerar och samverkar i samhället, men också 

hur vi skiljer oss från varandra med olika vanemönster. Vi lever i nuet och påverkas av vår 

omgivning här och nu. Våra val baseras på de vi socialiseras och umgås med och de praktiker 

vi utför. Vi homogeniseras med likasinnade i vår närmaste vänkrets och påverkas av dem, mer 

än vi kanske tror. Vi interagerar i mötet med en annan människa, och då sker ett möte mellan 

två olika habitus som blir deras gemensamma habitus (Bourdieu 1993). Vi kanske är uppväxta 

i ett habitus där man har gått i kyrkan regelbundet och ansett sig troende. Senare i livet möter 

man en partner som inte alls delar den uppfattningen om livsstil och tankesätt, vilket leder till 

att vårt habitus förändras till ett nytt gemensamt habitus.  
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Bourdieu (1993) har även forskat kring vårt sociala bagage och hur det påverkar våra val i den 

omgivning vi befinner oss. Han diskuterar vårt habitus, hur vi formas av vår uppväxtmiljö och 

av de människor vi umgås med. Vårt ekonomiska läge, om vi haft en knaper uppväxt eller god 

ekonomi, spelar roll. Vår klasstillhörighet, såsom arbetarklass, medelklass eller överklass 

påverkar habitus. Även våra föräldrars utbildning och inställning till vidareutbildning, våra 

traditioner att besöka en kyrka och tala öppet om en Gudstro, likväl som vårt sociala umgänge 

spelar roll för våra val och handlingar (Bourdieu 1993). 

Han menar att vi individer integreras med vår omgivning och påverkas av den. Individer 

influeras och påverkas av hur andra gör, därför att vi ofta härmar personer, till exempel i vår 

sociala vänkrets. Detta kan handla om deltagande i gudstjänstliv eller inte och eventuellt 

medlemskap i Svenska kyrkan. 

Sammanfattningsvis kan medlemsminskning i Svenska kyrkan möjligen förklaras med 

Bourdieus teorier om att individernas habitus har förändrats över tid. 

3:1 Metodval  

Jag fann valet av en kvalitativ metod bäst lämpad, då mer nyanserade upplevda åsikter i 

svaren bedömdes viktiga för resultatet. I ett kvalitativt sätt att formulera frågor kan det vara 

lättare att använda öppna frågor. Det är ett sätt att få svar av informanterna om deras olika 

tankar, upplevelser, olika syn och tolkningar. En kvalitativ metod tar hänsyn till att 

verkligheten kan uppfattas olika från individ till individ. Då kom valet av en kvalitativ 

intervjumetod att föredras (Hedin 2011), därför att den ger mer omfångsrika svar. 

En kvalitativ metod, menar Rennstam (2015), är skapad för att interagera och försöka se 

vilken betydelse av samhällets påverkan kan ha för olika personer. Detta för att i sin tur skapa 

förståelse mellan social påverkan och samhällsproblem.  

En kvalitativ studie går mer på djupet i frågeställningarna om hur och varför det blir som det 

blir och förklara hur samhället förändrats (Rennstam 2015).). Dessutom används den 

kvalitativa metoden som en tolkande forskning. ”Det som präglar kvalitativ forskning är 

snarare en viss typ av intresse för vad man som forskare vill ha sagt, vilken typ av forskning 

man vill bidra till (och med) (Alvehus 2013, 23). 
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3:2 Metod  

“En vetenskaplig metod är ett systematiskt tillvägagångsätt som kan göras explicit så att 

läsaren har möjlighet att följa med i (upprepa) undersökningen och utifrån de beskrivna 

premisserna nå fram till samma resultat” (Rienecker 2014,215). Valet av metod för denna 

uppsats är kvalitativt istället för kvantitativt då uppsatsämnet tjänar på att kunna belysas med 

mer detaljerade svar. En kvalitativ ”metod intresserar sig för meningar, eller innebörder, 

snarare än för statistiskt verifierbara samband. Så kanske den mest grundläggande 

karakteristiken kan sammanfattas” (Alvehus 2013,20).  

Intervjuerna har strukturerats med öppna frågor för att få så öppenhjärtiga och uttömmande 

svar som möjligt. Frågorna är utvalda för att vara relevanta i sammanhanget och leda till en 

bra dialog tillsammans med informanterna.  

3:3 Metodkritik  

Om intervjuerna kunnat pågå under en längre tidsperiod och fler konkreta frågor ställts kring 

de begrepp som framkommit under studien, kanske mer exakta slutsatser hade kunnat dras av 

resultatet. Om frågan om de olika begreppen; sekularisering, folkkyrka, habitus, religion och 

religiös hade ställts till informanterna kanske det kunnat ge en större variation och bredd i 

svaren.  

Om min intervjuteknik hade varit lika bra som en journalists kanske informanterna gett mer 

omfattande svar. Detta hade möjligen kunnat ge ett än mer kärnfullt material. Intervjudata är 

inte en exakt verklighet, utan en tolkning, en konstruktion då både den som intervjuar och den 

som intervjuas anstränger sig för att få bra redogörelser (May 2013).  

Det var svårt att hitta människor att intervjua som ansåg sig var uttalade ateister. De hade 

kunnat ge intressanta synpunkter på deras sätt att se på religion. Med dessa bidrag hade 

studien kunnat få en större bredd. Slutligen en intressant reflektion: informanterna blev mer 

öppenhjärtiga efter att inspelningen var avklarad. 

4:1 Kvalitativ intervju  

Den intervjuform som användes i denna studie kom mestadels att likna ett semi-strukturerat 

intervjusätt, vilket innebär att man följer ett formulär med ett fåtal öppna frågor. Det innebär 

att intervjuaren behöver vara mer aktiv med att lyssna och att arbeta med följdfrågor. Allt 
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detta för att få informanterna att tala så fritt och sanningsenligt som möjligt (Alvehus 2013, 

83). 

Även en ostrukturerad form användes som ett komplement. Där för man ett öppet samtal för 

att få informanterna att tala så uppriktigt som möjlig. Ett samtal där det övergripande ämnet 

ligger i fokus (Alvehus 2013, 83). 

Den här metoden, som ibland kallas den ”informella”, ”icke standardiserade” eller 
”ostrukturerade” intervjun, gör anspråk på att uppnå ett helt annat fokus av följande 
skäl. Den ger för de första ett kvalitativt djup genom att den intervjuade får tala om 
ämnet utifrån sin egen referensram, det vill säga utgå från egna idéer och innebörder. 
De innebörder som individerna själva tillskriver händelser och relationer blir förstådda 
på deras egna villkor. För det andra ger den en större förståelse för 
undersökningspersonenes perspektiv (May 2013,164). 

4:2 Intervjumetod 

Inledningsvis upprättades en intervjuguide utifrån de frågor som var intressanta för studien. 

Informanternas egna ord skulle få flöda fritt. Guiden innehåller ett trettiotal olika frågor att 

plocka ur som grund. Vissa informanter svarade på flera frågor samtidigt medan vissa 

upplevdes svårare att, överhuvudtaget, få något svar ifrån. Då valdes istället vägledande 

frågor för att få ett relevant material. Om det funnits en längre intervjutid kanske svaren till 

studien kunnat ge mer uttömmande svar.  

Jag valde att spela in informanterna under själva intervjudelen, då ett manuellt skrivande kan 

påverka flödet negativt vid själva intervjutillfället. Ytterligare en fördel med att spela in 

samtalen är att man kan lyssna mer aktivt på informanternas svar under själva intervjun. Detta 

möjliggör att informanten kan tala mer fritt. Det är av stor vikt att intervjuaren har ett adekvat 

tilltal, samt ett relevant upplägg av nyanserade och lättförståeliga frågor, för att informanterna 

ska kunna svara så öppenhjärtigt som möjligt. ”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för 

ett berättelserikt material rekommenderar Riessman emotionell känslighet och engagemang 

inför en potentiell berättare” (Rennstam 2015, 58).   

4:3 Urval  

Vid valet av informanter gjordes ett teoretiskt urval. Denna urvalsprincip går ut på att 

forskaren väljer informanter med olika bakgrund utifrån en teoriutvecklingsaspekt. Urvalet 

gjordes i ett försök att få en så nyanserad och omsorgsfull blandning av människor som skulle 

kunna ge ett så brett och kärnfullt analysmaterial som möjligt. Olika parametrar lades in i 
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detta val av informanter. Dessa var utbildningsnivå, kön, en tro på Gud och icke troende. De 

valda informanterna delades sedan in i tre kategorier; de som sällan besökte kyrkan, de som 

var frekventa besökare samt de som var anställda i kyrkan (präst och diakon).  

Dessa personer redovisas enligt följande fördelning: 

• Man, icke troende, 21 år - sällan besökare av en kyrka 

• Kvinna, icke troende, 40 år - sällan besökare av en kyrka 

• Kvinna, icke troende 72 år - sällan besökare av en kyrka 

• Kvinna, icke troende, 73 år - sällan besökare av en kyrka 

• Man, troende, Asatro, 50 år – sällan besökare av en kyrka 

• Kvinna, troende, Asatro, 40 år sällan besökare av en kyrka 

• Kvinna, troende, Asatro 25 år - sällan besökare av en kyrka 

• Kvinna, troende 70 år – frekvent besökare 

• Kvinna, troende 50 år – frekvent besökare 

• Diakon, anställd i Svenska kyrkan 

• Präst, anställd i Svenska kyrkan 

5:1 Etiska överväganden 

Innan intervjufasen tillfrågades varje informant om de ville delta i studien. Samtidigt 

informerades om att sekretess råder och att deras namn inte kommer ut i tryck. Jag kan 

självfallet aldrig utlova total sekretess men däremot konfidentialitet, genom att anonymisera 

informanternas identitet i studien.  

Efter avslutad intervjusession erbjöds informanterna att de skulle ges möjlighet att ta del av 

textmaterialet innan uppsatsen går i tryck, för att visa respekt och tacksamhet för deras 

deltagande i studien.  

En viktig del av forskarrollen både i själva intervjusituationen och efteråt handlar om 
etiska krav, som att visa hänsyn och vara respektfull. Den mer övergripande etiska 
frågan gäller hur uppsatsarbetet eller hela forskningsprojektet kan legitimeras och vilka 
konsekvenser det har för de berörda. Människors rätt att få berätta sin historia ska 
ställas mot frågan med vilken rätt en forskare träder in i andra människors privata liv 
och rapporterar om detta för världen (Fangen & Sellerberg 2011, 67).  
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Att gå varsamt fram som intervjuare, med respekt för informanternas personliga integritet och 

förtroende som individ, har varit högst angeläget i detta sammanhang.  

5:2 Tillvägagångssätt  
 
Förarbetet inleddes med att hitta ett lämpligt huvudtema som väckte mitt intresse. Ämnet som 

valdes blev en studie om möjliga förklaringar till medlemsminskningen i Svenska kyrkan. 

Därefter valdes ett lämpligt upplägg för att kunna göra studien intressant att ta del av.  

 

Sedan begrundades noggrant vilka frågor som studien skulle svara på, för att om möjligt, 

komma fram till ett svar på ämnets huvudfråga. Ett frågeformulär skapades med ambitionen 

att uppfattas professionellt, adekvat och lättförståeligt.  

Frågeformuläret tar upp många viktiga frågor kring Svenska kyrkan och 

medlemsminskningen. Exempelvis om hur intervjupersonerna uppfattar Svenska kyrkan, och 

om den har samma funktion idag som den hade förr i tiden. Fokus var att rikta och anpassa 

frågorna för att leda till så tillförlitliga svar som möjligt.  

Intervjumaterialet har bearbetats och analyserats med stor försiktighet, med en noggrann 

stringens för att inte missa relevant information för studien. Informanternas svar har noggrant 

lästs igenom. Dessutom har svaren lyssnats på ett flertal gånger för att fånga upp 

skiftningarna i det inspelade svaren.  

Slutligen transkriberades intervjuerna ordagrant. Syftet var att få med nyanser, åsikter, tankar, 

språkbruk, uttrycksätt, och uttalanden så korrekt som möjligt. Utvalda delar från 

informanternas svar har använts i denna studie (Rennstam 2015). 

Materialet bearbetades genom att sortera svaren utifrån de mest framträdande åsikterna. Dessa 

handlade om nya beteendemönster, kyrkans funktion, tror vi på Gud samt varför kommer inte 

folket till kyrkan. De tre områdena ledde till utformningen av frågeställningarna i studien.  
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6:1 Analys  

Svenska kyrkan och dess kyrkorum används på fler sätt idag än tidigare. Människor påverkas 

av sin omgivning och sitt kulturella kapital, det habitus Bourdieu beskriver, den klass man 

tillhör och kommer från, såsom arbetarklass, medelklass och överklass. Förväntningar från 

familjen, det sociala arvet och kulturella kapitalet adderas också till habitus (Bourdieu 1993). 

Människor går till kyrkan om det har känts naturligt i familjen:  

Ja, det tror jag. Jag har familjemedlemmar som gör så och tror att det är hyfsat vanligt 
(sällan besökare). 

Förr kände sig människor tvingade att gå i kyrkan, de hade inte lika många valmöjligheter, 

och samhället var inte tillnärmelsevis lika demokratiskt som idag (Aldén 2018). Idag går vi 

inte till kyrkan av tvång, utan av egen fri vilja:  

Inte längre på gudstjänst utan bara för att njuta av kyrkorummet och för att hedra 
avlidna. Och som gäst vid andras högtidligheter såklart (sällan besökare). 

Det kulturella kapitalet (Bourdieu 1993), som skapats av socialt arv och social miljö, påverkar 

människors liv och beteendemönster.  

Det är i själva verket detta kapital som definierar den sociala klassen och som ligger till 
grund för uppkomsten av särskiljande, det vill säga klassade och klassande, praktiker. 
Kapitalet representerar det bestämda tillstånd hos systemet av egenskaper och tillgångar 
som gör att klass blir en universell förklarings- och klassificeringsprincip som avgör 
vilken rang man får inom varje tänkbart fält (Bourdieu 1993, 271). 

Samhället ses ofta som sekulariserat, vilket ofta ges olika innebörd och betydelse:  

Jag tror att de är en konsekvens av de sekulariserade samhället. Vi ska ha ett 
mångkulturellt samhälle och det gör sin inverkan helt klart (sällan besökare).  

Är vi mer sekulariserade idag och är människor insatta i vad begreppet sekulariserat samhälle 

innebär? Det förekommer en mix av olika funderingar över ordet sekularisering och dess 

betydelse bland informanterna. Man kan ha en övertro på att vi är mindre religiösa idag - 

sekulariserade. En analys kan vara att utbudet av samfund är större idag, vilket lett till att 

Svenska kyrkan fått konkurrens om de troende, så vi kanske inte är så sekulariserade trots allt: 
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Sverige är väldigt nyandligt och en konsekvens av sekulariseringen …. Ett tecken på 
det är alla olika kursgårdar som vi har i Sverige som inte får något statligt stöd, utan det 
är människor som går kurser som har andra inriktningar (sällan besökare). 

Här ser vi exempel på fler åsikter: 

Jag vill poängtera att nyandlig inte är samma sak som lite mindre troende. Om jag tror 
att svenska kyrkan kan fånga upp dessa - det tror jag är tveksamt (sällan besökare).  

 

Samhället påverkas också av nyanlända som kommer till Sverige, och deras religioner. En 

tolkning är att nyfikenheten av vad andra gör, tillhör och tror på, är en del av vårt nya 

samhälle. Trots det är vi kanske inte mindre religiösa idag, utan religionsutövandet kan ha 

tagit andra vägar, då andra religioner och samfund kommit in i vårt samhälle.  

En tänkbar förklaring till medlemsminskningen i att Svenska kyrkan kan vara att den inte 

håller samma utvecklingstakt som samhället. Samhället utvecklas i en snabbare takt än kyrkan 

och utvecklar nya beteendemönster. Detta gynnar nödvändigtvis inte medlemsrekryteringen 

till Svenska kyrkan. 

Kyrkans funktion togs tidigare upp som en möjlig förklaring till medlemsminskingen i 

Svenska kyrkan. Detta styrker även informanterna i intervjuerna och de hävdar även att 

kyrkan inte syns tillräckligt mycket i samhället.   

Sen tror jag att folk har så mycket att göra, så mycket annat och helgen är fylld med så 
mycket annat, det finns inte så mycket plats för kyrkan längre (frekvent besökare). 

En förklaring till medlemsminskningen är att Svenska kyrkan fått konkurrens av andra 

aktörer. Kyrkan, likt andra organisationer, är beroende av sina medlemmar.  Det empiriska 

materialet visar även att människor numera flyttar mellan kontinenterna och tar med sig sin 

religion till det nya landet. Denna migration kan tolkas som att vi fått en spridning av nya 

religioner på ett naturligt sätt. Avslutningsvis kan också nämnas att man förhåller sig olika till 

kyrkoavgiften.  

Jag tycker om att vi lever i ett sekulärt samhälle och att det inte ska vara ett tvång att 
betala, även om jag själv både har en annan tro och väljer att betala (sällan besökare). 

7:1 Resultat och slutsats 

Resultatet och slutsatsen av studien kommer beskrivas i tre delar (1,2,3) och med tre 

kategorier av informanter: de som sällan besökte kyrkan, de som var frekventa besökare samt 

de som var anställda (en präst och diakon) i kyrkan.  
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1. Kan nya beteendemönster i dagens samhälle ha en påverkan? (7:2). 

2. Har Svenska kyrkan förlorat sin funktion i våra liv idag? Tror vi på Gud, är vi bara 

andliga? (7:3). 

3. Varför kommer inte folket till kyrkan längre? Denna fråga innefattar både 

deltagandet i gudstjänster och högmässor samt medlemskapet (7:4) 

Bromander (2012) har åtminstone två förklaringar till medlemsminskningen, den ena handlar 

om generationsväxling, dvs äldre avlider och antalet nydöpta minskar. Å andra sidan påverkas 

medlemsminskningen av att få människor söker inträde i Svenska kyrkan därför att de 

troligen inte tror på Gud. Folk som inte tror på Gud vill inte heller betala medlemskap som 

stöder en tro (Bromander 2012). 

Bourdieu (1993) talar mycket om hur vi påverkas av vår uppväxt och vår sociala miljö. Vi 

präglas troligen av vår omgivning mer än vi kanske är medveten om. Nya händelser i livet ger 

intryck på individer i samhället, och beteendemönster förändras efterhand enligt Bourdieu 

(1993). 

Thurfjell (2015) diskuterar kring sekularisering och att människor inte vågar uttala att de tror 

på Gud, men däremot kan man acceptera att man har en tro på något andlig. Vidare diskuterar 

Thurfjell att kyrkan inte har samma naturliga plats i våra liv längre.  

David Andersson (2009) påtalar också vikten av att beakta våra nya beteendemönster, alla nya 

inflyttade samhällsmedborgare och de influenser de berikat vårt samhälle med. Nya kulturer 

och fler religioner adderas till vårt samhälle idag.  

7:2 Kan nya beteendemönster i dagens samhälle ha en påverkan? 
 

Folks vanor förändras ju hela tiden, det är så mycket annat som lockar mer. Det är ju 
mycket större utbud av andra aktiviteter som exempelvis sociala medier som kanske 
styr dagens människor mer än vi kanske själva fattar… 
(Frekvent besökare) 

Jag tror det spelar en stor roll vad media skriver, vi får sms som talar om att “vi hjälper 
dig att går ur Svenska kyrkan”, då planterar man någonting i människan. Jag skulle säga 
att det är fantastiskt att så många är medlemmar som de faktiskt är, trots sekularisering 
och medias sätt att hantera kyrkan. … jag tror att vi behöver komma ut från kyrkans 
byggnader, också för att visa att vi finns på än fler sätt (anställd i kyrkan). 
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Vårt samhälle har förändrats mycket. Människors vanor och beteendemönster ser väldigt 

annorlunda ut idag jämfört med för bara 50 år sedan. Utbudet av exempelvis fritidsaktiviteter 

har blivit oändligt mycket större och således påverkat hur vi planerar vår tid.  

Jag är emot det och har varit det länge. Jag tycker skolan ska vara mer religiöst neutral, 
och att protestantisk kristendom har fått fördelar i det svenska skolväsendet på 
bekostnad av andra livsåskådningar (sällan besökare). 

Jag är ju för skolavslutning i kyrkan, jag tycker det är bra, för då kommer jag tillbaka 
för varför jag går i kyrkan själv, för att jag tycker det är stämningsfullt. Jag har inget 
eller ser det som ett bekymmer att en präst läser en välsignelse över barnen, för mig är 
det inget konstigt, att vi sjunger psalmer idag som är sommarvisor för oss. Alltså det är 
ju psalmer från början och då alltså är det ju lite konstigt att inte ha det. Så jag tycker 
absolut att man ska ha det, jag vet inte varför man lägger ner så mycket tankar på det 
andra, att man måste ta bort Gud, det tillhör ju på något sätt (sällan besökare). 

Sammanfattningsvis kan vi se att tidigare var det en självklarhet att skolavslutning hölls i 

kyrkan. Det framväxande mångkulturella samhället har gjort att skolan nu vill ha en neutral 

plats att hålla skolavslutningen på, för att ingen ska behöva känna sig exkluderad. Samtidigt 

får vi inte glömma att nyanlända tar med sina religioner, traditioner och vanor till vårt land, 

som vi också inspireras av (Andersson 2009).  

7:3 Har Svenska kyrkan förlorat sin funktion i våra liv idag? Tror vi på 
Gud eller är vi bara andliga? 
 
Funderingar har också kommit fram i intervjuerna om kyrkan har samma funktion idag som 

den hade förr? För en del är säkert svaret nej? Många människor tycker nog att ”själv är bäste 

dräng”. 

Folk är inte intresserade av vad kyrkan bjuder på helt enkelt, det är ju det att tillvaron är 
fylld med så mycket annat och det är ju det att kyrkan och traditioner kommer bort mer 
och mer … (sällan besökare). 

Kanske fungerar för vissa. Folk är väl olika, och detta är det som kännetecknar dagens 
individualism. Varför ska jag lägga mig i vad andra väljer att göra, så länge det är deras 
ensak och inte skadar någon? (sällan besökare). 

Jag tror det är att både sprida den kristna tron och att finnas som ett ankare för dem som 
har en kristen tro och världsåskådning (sällan besökare). 
 
Den typen av religiös fast struktur som man måste ta till sig till fullo tror jag bara passar 
vissa i dagens samhälle (sällan besökare). 
 
Att Svenska kyrkan har ett stort socialt stöd idag och olika stödverksamhet i nöd, 
kulturbärare av en del av vår kultur och våra kyrkor. Men den interna andliga biten har 
jag svårt att svara på det då jag inte har någon sådan inblick i och insyn och det går ihop 
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med min tro. Jag tror att vi har olika former av tro och att olika former passar olika 
människor. Det gudomliga rör sig i allt (sällan besökare).  

Åsikterna går isär om Svenska kyrkan fyller en funktion i dagens samhälle eller inte. Det 

uppfattas vara en viktig del i slutsatsen kring medlemsminskningen.  Studien kan se mönster i 

vår historia och som jag har tolkat författarna och informanternas svar, bör en organisation ha 

ett tydligt syfte och funktion för att den enskilde medborgaren ska vilja vara medlem i den.  

Tror vi på Gud eller är vi ”bara” andliga? Det är en komplicerad fråga och inte helt enkel att 

svara på. Många ”tror” eller ser sig som andliga, men vill inte nödvändigtvis säga att de är 

religiösa eller tror på Gud. Därför kan det vara så att färre söker sig till kyrkan för ”andlig 

vägledning”. De föredrar hellre ett medium, självhjälpsböcker etc. som inte är förknippade 

med just Gudstro och kristendomen.  

Undersökningar visar att folk är väldigt andliga, men de tror inte alltid att svenska 
kyrkan har svaren på sin andlighet och det är en stor utmaning för kyrkan, så man söker 
svaren på annat håll. Antingen är det så att vårt budskap (svenska kyrkans) kräver lite 
mer, eller så har faktiskt inte kyrkan svarat upp, vi har liksom inte satt människan i 
centrum (anställd i kyrkan).  

Jag tycker väl att de som går till kyrkan är väl de av religiöst intresse … för de som är 
troende så tror jag absolut att det kan vara någonting (sällanbesökare).  

Ja tycker inte något trossamfund ska fånga upp folk, utan att människor ska söka sig till 
det som passar dem bäst utan press (sällan besökare). 

Troende? det beror på vad du menar med "troende". Om du menar att jag utövar någon 
religion, så är svaret ja, men om du menar att jag är kristen eller tillhör en religion där 
man generellt kallar utövarna "troende", så nej (sällan besökare). 

Vi kan se kontraster mellan vad en anställd i Svenska kyrkan beskriver och vad de som sällan 

besöker en kyrka anser. Människor tänker olika om tro och andlighet.  

Sammanfattningsvis verkar kyrkans funktion vara bra för vissa men långt ifrån för alla. En 

förklaring till medlemsminskningen kan vara att andra och nya organisationer fyller en annan 

funktion för människor idag, där kyrka och religion inte har någon plats längre. Vissa 

människor vet inte själva vad de tror på. I några av mina intervjuer framkommer det att tron är 

en privat angelägenhet och vi vill inte gärna tala om den. Det ligger mycket i det Thurfjell 

nämner i sin bok, Det Gudlösa folket: ”Det är lite pinsamt att tala om tro” (2015,183). Det kan 

vara en anledning till att de väljer att gå ur Svenska kyrkan. 
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7:4 Varför kommer inte folket till kyrkan längre? Denna fråga innefattar 
både deltagandet i gudstjänster och högmässor samt medlemskapet. 
 
Grundproblemet kanske kan vara att folket inte kommer till Svenska kyrkan för att den är för 

lite känd. Det kanske även kan bero på okunskap om vad kyrkan ägnar sig åt samt vad 

kyrkoavgiften/medlemsavgiften används till. 

Kyrkan är ju för anonym generellt. Den visar sig när det händer något … och det är ju 
jättebra, men det är för osynlig annars. Den finns för lite i själva samhället naturligt… 
(frekvent besökare). 

… det har blivit lite för överdrivet … det ska bli hen också, det har blivet för mycket 
och överdrivet med allting, det är också en samlingsplats, ingen mår dåligt av 10 guds 
bud, även om man inte är religiös, det är humanistiska regler (sällan besökare). 

Här kan vi se att dessa informanter troligtvis representerar det många människor känner då 

Svenska kyrkan gör sina försök att modernisera sig. Kyrkan känns inte lika närvarande i vår 

vardag idag som för 100 år sedan. Detta kan bidra till att den naturliga kopplingen till kyrkan 

har minskat och gör att kontakten med kyrkan inte är självklar längre.  

Barndop är jag lite obekväm med, men går för att vara snäll mot dem som bjudit mig. 
Jag sjunger inte med i psalmer, läser inte med i trosbekännelsen osv. Jag känner mig 
lite obekväm i kyrkorummet, för jag tycker inte om den kristna Guden. Studiebesök och 
liknande känns helt okej, men jag känner mig definitivt som en främling inför kristna 
riter (sällan besökare). 

Här kan vi se att denna informant representerar en ovan kyrkobesökare som inte känner sig 
bekväm i kyrkorummet. Svenska kyrkan förutsätter att vi förstår oskrivna regler och rutiner 
men ovana besökare gör inte det. Språkbruket i kyrkan kan kanske upplevas av en del 
besökare som förlegat. Om det förtydligas kommer kanske fler till kyrkan utan att känna sig 
obekväma. Det är nog inte kyrkans intention att vara otydlig. 

Vidare till pengarnas betydelse för individen. Rent sociologiskt har samhället förändrats och 

samhällsmedborgarna tänker mer individualistiskt idag än vi gjorde förr. Det leder till att 

dagens människor ser över sin privata ekonomi på andra sätt. Man väljer att spara och 

prioritera andra mer personligt viktiga saker än en medlemsavgift till ett samfund eller 

organisation som representerar något man inte tror på (Bromander 2018).  

Man inte vet tillräckligt om vad kyrkan gör, utan att man är för anonyma för en del… 
(anställd i kyrkan). 

Kyrkan är ju uppenbarligen inte tillräckligt synlig… Frågan är ju hur man skall nå dem? 
Omsorgen och tankar medmänskligheten, de diakonala är viktigt, att nå ut med det, där 
tror jag kyrkan kan göra mycket, att nå ut med det. Att man på så sätt kan få någon att 
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komma till kyrkan via diakonin någon gång? Jag tror det är jätteviktigt (frekvent 
besökare). 

Det diakonala arbetet i kyrkan kanske uppfattas för anonymt i samhället. Om det kan 

förtydligas än bättre genom att förklara vad diakoner gör i Svenska kyrkan och vad man kan 

få hjälp med, då kanske glappet mellan kyrka och samhälle minskar.  

Livet ser annorlunda ut idag, samhället har ett annat tempo och kyrkan kan behöva se sin plats 

i samhället som en del av utbudet i stort, och förtydliga vad kyrkoavgiften används till. Om du 

har en naturlig förankring i kyrkans gemenskap sen barnsben och funnit en gemenskap du 

tilltalas av kan det kanske vara lättare att se vad du betalar till är en tolkning mot bakgrund av 

Bourdieus (1993) teori om habitus. 

Sammanfattningsvis kan vi se att kyrkan kan ha många saker att utveckla för att öka sitt 

medlemskap. Om kyrkan vill förstärka sin plats i samhället kan den inte arbeta i det fördolda, 

och därmed upplevas som anonym av människorna. 

8:1 Sammanfattning och avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats är att finna möjliga förklaringar till medlemsminskningen i Svenska 

kyrkan. Arbetet med uppsatsen har lett till intressanta tankar och vissa möjliga förklaringar till 

frågeställningen, väl värda att arbeta vidare med i en mera omfattande undersökning. Denna 

begränsade studie visar att medlemsminskningen huvudsakligen beror på att vårt samhälle har 

förändrats. Människors vanor och beteendemönster ser väldigt annorlunda ut idag jämfört 

med för bara 50 år sedan. Informanterna bekräftar att medlemsminskningen kan bero på att 

människor i dagens samhälle vill se en tydligare funktion i ett samfund/organisation för att 

vilja var medlem i den.  

Kanske är det så att många människor inte har klart för sig vilken funktion kyrkan kan ha, 

eller har, i samhället. Om detta kunde framgå än bättre skulle kanske fler personer våga ta 

kontakt med kyrkan. Är det så att organisationen inte tilltalar mig som person och ser att den 

har en funktion för mitt liv vill jag inte vara medlem i den.  

Studien visar också att Svenska kyrkan är för lite känd. Om kyrkan, klart och tydligt, kan visa 

upp vad den kan hjälpa till med kanske det genererar fler medlemmar. En informant påtalade 

vikten av att de diakonala verksamheterna behövs. Vet en oinvigd utanför Svenska kyrkan 

vad en diakon gör och hur kan detta tydliggöras?  
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När prästen talar i kyrkan används kanske ett förlegat språkbruk. Det kan få till följd att 

innehållet i gudstjänsten inte alltid når fram, framförallt till de icke frekventa besökarna. På så 

sätt exkluderas de istället för att inkluderas.  

Det krävs kanske en tydligare förklaring hur kyrkobesökaren ska agera under gudstjänsten. 

Kyrkvärden kan ha en viktig roll vid ingången till kyrkan för att besökaren ska känna sig 

välkommen.  

Sveriges religiösa landskap har förändrats och influerats av nya religioner som tillkommit 

genom migration till vårt land (Andersson 2009). Vårt kristna land har således fått konkurrens 

om de troende. De nya religionerna kan säkert väcka intresse hos oss svenskar. Frågan är om 

det kan påverka medlemskapet i Svenska kyrkan. 

Man vill veta vad man får för sin medlemsavgift rent konkret (Bromander 2018) och att 

kyrkan som organisation även fyller en funktion i mitt liv. Intervjuerna visar att det finns ett 

behov av att förtydliga vad kyrkan har att erbjuda den enskilde medborgaren. Informanterna 

uppfattar inte att Svenska kyrkan håller sig ajour med samhällets utveckling. Är den 

uppfattningen allmänt spridd? 

Slutligen har studien kunnat se att kyrkan inte längre ligger i människors fokus i lika stor 

utsträckning som förr. Människor lever här och nu, de har än fler aktiviteter och tiden ska 

räcka till så mycket. Kyrkan kanske inte får plats i människors liv i samma utsträckning som 

förr. Sociala medier har fått, och kommer troligtvis att få, en allt större roll i dagens samhälle 

och det kan eventuellt prägla individens olika val 

Avslutningsvis citerar jag från en artikel som Bromander (2018) medverkat i med att säga;  
 

Svenska kyrkan är i rörelse. Att vara en kyrka som förmår att beröra och vara relevant i 

våra medlemmars vardag men också möta nya medlemmar är en framtidsfråga.  

Medlemskåren är inte på samma sätt som tidigare ett tvärsnitt av befolkningen  

och förändringstakten accelererar.  

 

De som allra bäst förmår att peka på orsakerna till förändringen är de individer som 

aktivt väljer att tillhöra Svenska kyrkan och de som väljer att lämna densamma. Alla 

bär de en berättelse som både förtroendevalda och anställda har skäl att lyssna till. I 

kyrkans inre sammanhang kommer de sällan till tals, trots att det är deras beslut som 

avgör åt vilket håll kyrkan kommer att röra sig framöver Bromander (2018, 5 
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Appendix - Intervjuguide   

Är du medlem i Svenska kyrkan? 
 
Vad tror du är kyrkans funktion idag?  

Tror du att svenska kyrkan som organisation är för anonym, eller tillräckligt synlig? 
 
Kyrkan har ju tappat många medlemmar, vad tror du det beror på? 
 
Går du till kyrkan själv? 

Du tillhör ”sällan besökarna” tycker du att det finns regler som är skrämmande, eller tycker 

du att det är härliga ritualer och med mystiken? 

Har varit i kyrkan någon gång? 

Går du i kyrkan när det är dop, bröllop och begravning? 

Om svaret är ja - Tycker du att det bekvämt att vara i kyrkorummet? 

En del är kvar i svenska kyrkan tycker att det är viktigt att vara med i svenska kyrkan för att 

behålla vårt kulturarv, vad tycker du om det? 

Är du troende? Om ja, Troende? Har Kristendomen varit det naturliga valet av religion? 

Och hur tänker du då kring kyrkoritualer osv?  

Tror du att vissa människor går i kyrkan för att man har gjort det i ens familj, att det är en 

tradition och kommer ur ens uppväxt?  

De finns de som inte är troende men är kvar i kyrkan för att bevara vårt kulturarv, vad tycker 

du om det? 

Om man är nyandlig och lite mindre troende, tycker du att svensk kyrkan kan fånga upp dem? 

Tycker du att kyrkan fungerar för den moderna individualistiska människan av idag?  

Det talas mycket i media kring den ekonomiska aspekten?  är jag inte troende, ska jag ändå 
betala?  

Skolavslutning i kyrkan? 
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